
Varga Mihály: Az ember a szülőföldjéről soha ne 
feledkezzen meg. Ha kell akkor tegyen érte.
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Az október 23-i ünnepi önkormányzati ülésen vette át Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Nagykunságért díjat Dobos Lászlótól, Karcag város pol-
gármesterétől. Cikkünket a 2. oldalon olvashatják.

JöttökKoszorúk a hősöknek

Két évtizedes hagyomány már, hogy az önkormányzat veze-
tői Halottak Napja közeledtével koszorúval és főhajtással emlé-
keznek a két világháború helyi áldozatairól. Október 30-án dél-
előtt Dobos László polgármester, Gyurcsek János alpolgármes-
ter, Rózsa Sándor jegyző és Pánti Ildikó képviselő helyezték el a 
tisztelet és az emlékezés virágait az I. és a II. világháború főté-
ri emlékműveinél és az I. világháború emlékezetére állított Le-
vente Emlékműnél.

Az őszi szünetre gondolva hir-
dette meg a Déryné Kulturális Köz-
pont a Jöttök elnevezésű rendez-
vénysorozatot, amelyen kézműves 
foglalkozással és sportversenyekkel 
várták az érdeklődőket. A három 
napit tartó elfoglaltsághoz geszte-
nyét, diót, színes faleveleket gyűj-
töttek, és egy vállalkozó jóvoltából 
tököket is az asztalra tehettek. Így 
aztán a tökfaragástól a papírmun-
kákig számos elfoglaltság várta a 
szünidőző ifjúságot. A két napon át 
– délelőttönként – megrendezett já-
tékos sportversenyekre több korosz-
tályt is invitáltak. A cél, ahogy Sze-
pesi Tibor, a DKK vezetője elmond-
ta, a szabadidő színvonalas eltölté-
sének biztosítása volt.
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Közéleti szilánkok

Vidám 

vasárnapok

Jó, értettem én anno - néhány 

évvel ezelőtt -, hogy miért kellett a 

„történelmi egyházak” kategóriájába 

sorolni a Hit Gyülekezetét. Egy 

demokráciában tolerálni kell a 

másképp- gondolkodást, nem úgy, 

mint pl. a kádári „puha diktatúrában”, 

ahol a TTT szellemében ez tiltva volt. 

A jónép ezt értette is, és nem is akart 

nagyon másképpen gondolkodni, 

mint bölcs vezetői. (Akik mondjuk 

mégis, azok sokat mesélhetnének 

arról, hogyan igyekeztek balga 

gondolkodásukról meggyőzni őket a 

III/III-as tartó-tisztek.)

Még azt is megértettem, 

hogy bárki szabadon imádkozhat 

„Istenéhez”, akit Allahnak, Jehovának 

vagy éppen Jézus Szívének nevez. 

Azt is valahogy megértettem – 

nem kell rájuk fi gyelni -, mondta 

egy bölcs politikus, majd belepi 

őket az elfeledés fi nom pora. Én 

sem fi gyeltem rájuk tovább, mint 

ahogyan a választópolgárok nagy 

része sem. Most szombaton viszont 

régi hevesi szobrász barátomtól 

éjféltájt hazatérve, bekapcsoltam a 

tv-t, ahol éppen a ”Vidám vasárnap” 

ment. Már tovább akartam lépni 

egy másik csatornára, amikor 

megütötte a fülem az igehirdető 

ama mondat része: ”…politikus még 

nem úszta meg bukás nélkül”. Ezután 

kíváncsiságból végighallgattam 

azokat a levélrészleteket, amelyeket 

– állítólag – neki írtak megtérni 

vágyók, hogy ők bizony rádöbbentek, 

hogy eddigi életük milyen üres volt 

idáig és liberálisok szeretnének lenni 

és kérik az Ő (mármint a főlelkész)  

segítségét.

Éppen az asztalomon volt 

Szaltikov-Scsedrin, kedvenc orosz 

meseíróm könyve, amelynek 

utószavában, 1955(!)–ben Héra 

Zoltán ezeket írja a 320. oldalon: 

”A scsedrini igazságszolgáltatás 

azonban ezúttal sem marad el. 

Nem valamiféle drámai fordulat 

formájában jelentkezik, hisz erre 

nincs is szükség. Semmi-ember a 

liberális – egy semmiség, egy jól 

célzott fricska is elég ahhoz, hogy 

végezzen vele: valaki megunja 

karattyolásait, és leköpi őt. Nem 

tüntetően, de azért úgy, hogy a 

szél az arcába csapja a nyálat. Úgy, 

ahogyan a liberális szekta leköpi 

a népet: nem nyíltan, de azért 

mégis…”

Ejnye, ejnye micsoda csúnya 

gondolkodású költő-író ember 

volt ez a Héra, aki még ráadásul 

József Attila díjat is kapott! – miket 

mondanának ma rá…

- ács -

KÖZÉLET

A Nagykunság fejlesztése 
érdekében végzett több évti-
zedes, kiemelkedő munkássá-
gáért, a Nagykunság hírének 
öregbítéséért, a nagykun tele-
pülések polgármestereinek ta-
nácsa 2014-ben a Nagykunsá-
gért díjat Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter úrnak 
adományozta.

A díjat október 23-án, a kar-
cagi városházán Dobos László 
polgármester adta át részére.

Mint a méltatásban elhang-
zott, Varga Mihály közgaz-
dász, a FIDESZ-KDNP poli-
tikusa, országgyűlési képvise-
lő, nemzetgazdasági minisz-
ter 1983-ban a Gábor Áron 
Gimnáziumban érettségi-
zett, majd 1988-ban a Buda-
pesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen szerzett oklevelet. 
1988. december végén csat-
lakozott a Fideszhez. A párt 
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei csoportjának alapítója, 
1990-től tizenhat éven keresz-
tül a karcagi 8. számú egyéni 
választókerület országgyűlési 
képviselője volt. Nagy szerepe 
volt abban, hogy a nagykun-
sági és a Tisza-tavi települé-
sek infrastruktúrája és a köz-
intézményei sokat fejlődtek az 
elmúlt évtizedekben. Odafi-
gyelésének köszönhető, hogy a 
Regionális Operatív Program 
forrásaiból 2007-2013 között 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
413 projektje összesen 72,6 
milliárd forint támogatás-

ban részesült, ebből Karcagon 
12 projekt valósulhatott meg, 
több mint 6 milliárd forint tá-
mogatásból. A kitüntetés kap-
csán beszélgettünk Varga Mi-
hállyal. 

- Rendkívül megtisztelő ez 
a díj. Kicsit zavarba is hozott, 
mert úgy érzem, olyan elő-
dök nyomába lépni, akik egy 
egész életpálya munkájával ér-
demelték ki ezt a díjat: Szabó 
Lajos egykori képviselő kol-
légám, tanár Kunhegyesről, 
Karcagról Körmendi Lajos, 
Bellon Tibor. Azt gondolom, 
hogy lehet, még kicsit korai is 
volt ez a díj, de nagyon meg-
tisztelő mindenképp – kezdte 
Varga Mihály. - Másrészt kar-
cagi vagyok, a Nagykunság-
ról származom, a minisztéri-
umi irodámban ott van a kun 
kék karcagi zászló, a címerrel. 
A mai napig is vallom, az em-
ber a szülőföldjéről soha ne fe-
ledkezzen meg. Ha kell, akkor 
tegyen érte. 

- Huszonnégy év alatt sok 
mindent tett Karcagért. Mit 
emelne ki?

- A szívemhez is közel áll a 
karcagi kórház felújítása, ami 
1999-ben elindult. Szükség 
volt rá, ez az intézmény 120 
ezer ember ellátását biztosít-
ja, de sok mást is kiemelhet-
nék, hiszen szerencsére sok 
minden megújult, megépült. 
Megjegyzem egyébként, né-
ha azok a gesztusok, pillana-
tok esnek a legjobban, ami-

kor a karcagi utcán egy régi 
ismerős megállít, megverege-
ti a vállam, s gratulál, csak így 
tovább…. Azt hiszem, ennél 
nagyobb elismerés nem kell. 
Az elért eredmények azon-
ban nem egyedül az én sikere-
im – szögezi le Varga Mihály. 
A karcagi önkormányzattal 
végig nagyon jó munkakap-
csolatban voltam, dr. Faze-
kas Sándor korábban polgár-
mesterként, majd képviselő-
ként, miniszterként is nagyon 
sokat tett azért, hogy a fenti 
eredmények megszülessenek. 
A képviselő-testület minden 
tagját felsorolhatnám Dobos 
László polgármester úrtól Ko-
vács Sándoron át Pánti Ildikó-
ig nagyon sok olyan képviselő 
volt, aki a maga feladatát tisz-
tességesen elvégezte. Ne feled-
kezzünk el azonban az intéz-
mények vezetőiről, s a polgár-
mesteri hivatal munkatársai-
ról se.

- Mi jelenti a kikapcsoló-
dást?

- A sport, a futás, másrészt 
a család. A gyerekkel való fog-
lalkozás el tudja simítani az 
idegeket, másrészt olvasni is 
szeretek. A barátokkal egy kö-
tetlen beszélgetés is kikapcsol. 
Négy gyermeket nevelünk 
nagy örömmel feleségem-
mel Sántha Szilviával. A jóis-
ten megadta, hogy a nagyobb 
gyermekeink után egy kisebb, 
másfél éves is van.

- Szigorú apa?

- A munkában szigorúbb 
vagyok, a munkatársaim-
tól elvárom a munka legjobb 
teljesítését. A családban ta-
lán kicsit könnyebben enge-
dek a gyerekeknek, de azt kell 
mondanom, feleségem iga-
zi kun menyecskeként na-
gyon jól foglalkozik a gyere-
kekkel. Ritka alkalom, amikor 
én főzök, most Mihály nap-
ra édesapámmal főztem bir-
kát. Igyekszünk azonban gye-
rekeinknek is átadni azokat a 
jó karcagi ízeket, amiben mi 
is felnőttünk. Nagyon szere-
tik a ferdinándot, a csőregét. 
Szerintem a gyereknek is jó, 
ha tudja, honnan származik, 
s azokat a helyi ízeket ő is to-
vábbadja majd.

- Bár már nem karcagi kép-
viselő, de figyeli az eredménye-
ket? 

- A szívem csücskében min-
dig ott van és marad Karcag. 
Az elmúlt másfél év eredmé-
nyeit nézve elmondhatom, va-
lami a munkahelyek esetében 
is megindult a városban.

- Több díjat kapott már. Mit 
jelent a mostani?

- A Nagykunság és Kar-
cag is azt fejezte ki ezzel, hogy 
büszke rám. Én is büszke va-
gyok a városomra, térségem-
re. A díj azt mondatja velem, 
ha eddig tettem valamit, most 
legalább a kétszeresét kell ten-
nem a jövőben.

DE

Nagykunságért díj

Meghívó
A 8. sz. választókerület ön-
kormányzati képviselője la-
kossági fórumra hívja és vár-
ja a választókerület lakit és az 
érdeklődőket.
Időpontja: 2014. november 

26. (szerda) 16:30 órai kez-
dettel.

Helye: Kádas György Általá-
nos Iskola és Szakiskola ét-
terme (Kisújszállási út 45.)

Témája: Tájékoztató a Karca-
gi Járási Hivatal munkájá-
ról.

Előadó: Hodos Julianna, a 
Karcagi Járási Hivatal hi-
vatalvezetője.

A fórumon bemutatko-
zik: Szabó Péterné könyvtá-
ros irodalmi összeállításával 
és Szabó Erzsébet tiszafüre-
di gimnáziumi tanuló. Ének 
szólójával.
A résztvevők között tombola-
tárgyak kerülnek kisorsolásra.
Minden érdeklődőt tisztelet-
tel hív és vár:

Pánti Ildikó
a 8. sz. választókerület 

önkormányzati képviselője

2014. október 19-én elhunyt H. Tóth Im-
re, a Szegedi Egyetem emeritus professzo-
ra, a nyelvtudományok doktora, a szege-
di paleoszlavisztikai iskola, majd a történeti 
szlavisztikai doktori képzés megalapítója, a 
Bolgár Tudományos Akadémia külföldi tag-
ja, több bulgáriai egyetem díszdoktora.

Egyszer össze kellene már számolni, hogy 
Karcag hány nyelvészt adott a magyar tudo-
mánynak, jutott eszembe a nekrológ olva-
sásakor, hiszen H. Tóth Imre professzor úr 
Karcagon született és karcagi öregdiák volt, 
akiben a családi gyökerek mellett még a ko-
rai tudományos kutatások is megtartották a 
szülőváros szeretetét.

1932. május 21-én született, s mire felnőt-
té „érett”, elképesztő nagyot változott a világ, 
jócskán eltérítve a pályától a latin-történelem 
tanárnak készülő ifjút. Egy idén nyáron kelt 
levelében írta nekem, hogy jeles eredmény-
nyel érettségizett, amiért akkor felvételi vizs-
ga nélkül mehetett volna az egyetemre. De az 
akkori igazgató és tanári kar nem javasolta 
továbbtanulásra és be sem hívták felvételizni. 
„Végül a Szegedi Egyetem ajánlotta fel, hogy 
felvesz orosz-szakos hallgatónak.” Így lett a 
szláv nyelvtudomány hallgatója. S ahogy len-

ni szokott, a tehetség nem hagyta magát: „... 
kitüntetéssel végeztem és közben beleszeret-
tem az ószláv (óbolgár) nyelv tanulmányozá-
sába. Ebből írtam a szakdolgozatomat, böl-
csészdoktori, kandidátusi és akadémiai dok-
tor disszertációmat. És tanítottam évtizede-
kig az egyetemen.” Fiatal tanárként két évig 
Karcagon, a Kálvin u. 2. sz. alatti iskolában 
tanított. Ekkor ismerkedett meg Szűcs Sán-
dorral, a múzeum igazgatójával. Az ő unszo-
lására foglalkozott Ujj Péter Zádor és Ágotá-
jával, később gimnáziumi tanárként pedig – 
Varga József igazgató úr hatására – Carceus 
Márton életművével. „50 évet szenteltem a 
szlavisztika mellett annak, hogy a karcagi-
akat megajándékozzam egy XVII. századi 
karcagi orvosdoktorral” - írta a professzor, 
aki 1961-től Szegeden, a JATE Szláv Intézeté-
ben dolgozott, 1967-ben kandidátusi, 1985-
ben nagydoktori címet szerzett, 1986-ban lett 
egyetemi tanár, 2002-ben pedig professzor 
emeritussá nevezték ki. Bár a karcagi tárgyú 
kutatásait már nem folytatta, de egy 2011-ben 
megjelent kötetbeli két tanulmánya is mutat-
ja, hogy időskorában is dolgozott, publikált. 

Nyugodjék békében!
Elek György

In memoriam
H. Tóth Imre
(1932 – 2014)
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OTTHON
Sütőtökös-mákos muffin

Hozzávalók / 4 adag: 60 dkg sült 
sütőtök, 5 dkg mák (1,5 ek), 6 ek 
cukor, 0,5 csomag sütőpor, 8 ek 
napraforgó olaj, 2 db tojás, 4 pú-
pozott ek finomliszt, 0,5 lime-ból 
nyert limelé.
Elkészítés:

Egy kisebb méretű (kb. 1,2 kg-os) sütőtököt félbevágunk, 
kimagozunk, majd felét a sütőben puhára sütjük (kb. 1,5 óra, 
180-200 fok). Amikor kihűl, a héját eltávolítjuk, villával össze-
nyomkodjuk. A tököt, 1,5 ek darált mákot, 6 ek cukrot, fél cs. 
sütőport, 8 ek olajat, 2 egész tojást, fél lime levét és 4 púpos evő-
kanál lisztet összekeverünk. A massza állaga folyékony, de va-
lamivel sűrűbb lesz, mint a piskóta tésztája. Ebből az mennyi-
ségből éppen 12 db muffinhoz elég tészta lesz. Előmelegített, 
180 fokos sütőbe tesszük, tűpróbáig sütjük. Sütési hőfok: 180°C

Vízkőmentes és 
foltos edények

Használjunk burgonya héjat, 
amit a szennyeződött edényben 
felforralunk. Utána már csak 
tiszta vízzel ki kell öblíteni. Ezt 
a módszert használhatjuk opá-
los, hártyásan elfakult üveg-
termékekre is, de vigyázzunk, 
mert a forró vízben elpattan-
hat. Ezért előbb forraljuk fel a 
burgonyahéjat, hagyjuk kihűl-
ni kicsit a keveréket és csak ez-
után áztassuk, majd szivaccsal 
töröljük át benne például a po-
harakat, és jöhet az öblítés.

Háztartási jó tanácsok

Játsszon Ön is a
Karcagi Hírmondóval!

Ki vehette át október 23-án a Nagykunságért díjat?
A megfejtéseket levelezőlapon személyesen névvel, címmel és 
telefonszámmal adhatják le szerkesztőségünkben november 
17-én hétfőn 12 óráig. Címünk: 5300 Karcag, Kertész J. u. 2.
A helyes megfejtők között 2  darab fürdőbelépőt sorsolunk ki 
az Akácliget fürdő felajánlásában.
A nyerteseket telefonon értesítjük.

Előző játékunk nyertese: Szőllősi Jánosné (Karcag)

Nyereményjáték

November 7-én az Ifjúsági 
Ház adott otthont annak az elő-
adásnak, amely a Nagyvárosi 
és rezervátumi tapasztalatok az 
Egyesült Államokból címet vi-
selte. Az est előadója a karcagi 
származású dr. Szathmári Ju-
dit, a Debreceni Egyetem okta-
tója volt, aki lassan negyed szá-
zada kutatja az észak-amerikai 
indiánkultúrát és a téma talán 
legszakavatottabb ismerője ha-
zánkban.

Mivel jó tizenöt évvel ezelőtt 
épp Wisconsin államban talál-
koztam a tanárnővel – aki épp 
ott tanult és kutatott – és már 
akkor nagy lelkesedéssel beszélt 
nekem a kontinens őslakosai-
ról, úgy gondoltam megérett az 
idő arra, hogy egy interjú kere-
tében faggassam hivatásáról.

– Több mint két évtizede fog-
lalkozik az észak amerikai indi-
ánok kultúrájával, történelmé-
vel, többször járt is a tengeren-
túlon. Honnan ered ez az érdek-
lődés?

– Biztosan sokan emlékez-
nek azokra a keletnémet wes-
tern filmekre, amelyeket annak 
idején Jugoszláviában forgat-
tak a plitvicei tavaknál és Gojko 
Mitic játszotta mindegyikben 
az összes jó indiánt – törzstől 
függetlenül. Valahogy akkor ez 
engem érdekelni kezdett, úgy 
gondoltam, hogy biztos van va-
lami valóságtartalmuk. Aztán 
ott volt a Nagy Indiánkönyv, 

amit még akkor olvasni nem 
tudtam, mert túl nehéz volt fi-
zikailag is, de azt hurcoltam 
magammal. Azon ültem. Aztán 
jóval később, az egyetemen si-
került belebotlani valakibe, aki 
nagyon támogatta ezt az érdek-
lődésemet. Ő maga Oklahoma-i 
és történész, a felesége pedig 
cherokee indián. Valahogy így 
kezdődött.

– Valamikor a ’90-es évek 
közepén volt az első amerikai 
útja, ha jól tudom. Vagy még 
korábban?

– 1990-ben volt, amikor az 
első körben tíz ember utazha-
tott ki a Soros Alapítványnak 
köszönhetően, az még közép-
iskolás koromban történt. Vi-
szont akkor láttam először igazi 
indiánt. Ekkor még természe-
tesen nem foglalkoztam ezzel 
szakmai szinten. 1994–1995-
ben, majd 1999–2000-ben és az 
idén áprilistól szeptemberig töl-
töttem kint hosszabb időszako-
kat.

– 2000-ben találkoztunk 
Wisconsinban, akkor épp 
Milwaukee városában járt, ahol 
ha jól emlékszem van is egy in-
dián múzeum...

– Ott van egy múzeum, ami-
nek van egy nagy indián gyűj-
teménye és a városnak sok és 
aktív indián lakosa.

– Hány törzzsel ismerkedett 
meg eddig? Egyáltalán számon 
tartják még a származásukat?

– A törzseket nehéz lenne 
összeszámolni. Például Chica-
góban találkoztam egy lánnyal, 
akinek tizenegy törzsből szár-
maznak a felmenői. Az, hogy 
ki minek vallja magát az egyén-
től és törzstől függően változik. 
Ötszázhatvan körül van a kor-
mány által jelenleg számon tar-
tott és elismert törzsek, illetve 
„band”-ek száma. Chicagóban 
ez nagyjából kilencven és száz 
között mozog, de hogy ki, ki-

csoda, az vagy kiderül a beszél-
getésből, vagy nem...

– Azért a kultúrájukban van-
nak átfedések, de különböznek 
is egymástól. Vagy rosszul gon-
dolom?

– Igen, de miután én a vá-
rosi közösségekkel foglalko-
zom – meg azokkal leginkább, 
akiket az ’50-es években tele-
pített be a kormány egy akkori 
politikai döntés nyomán – na-
gyon összemosódnak. Minden-
ki tudja egymásról, hogy hon-
nan jött eredetileg, de igazából 
ma már próbálnak egy egysé-
ges indián-képet mutatni, meg-
őrizve természetesen a kultú-
rájukat. Vannak persze erőseb-
bek, nagyobbak, gazdagabbak. 
Mondjuk az ojibwak-nak van 
saját nyelvprogramjuk, de léte-
zik olyan törzs is, aminek csak 
ketten beszélik a nyelvét. Ők 
már nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy iskolában újra ta-
nítsák. A navajo-k, az ojibwak 
és az apacsok nagyon erősek, de 
a városokban kevésbé látványos 
ez a törzsi különbség.

– Az idei, már a negyedik útja 
volt az USA-ban. Milyen szinten 
foglalkozik most ezzel a témá-
val? Maradt hobbi, vagy abszo-
lút tudományos szinten műveli?

– Már a Milwaukee látogatá-
somból íródott egy disszertáció. 
Ott alapították az első olyan ál-
talános iskolát, amit indián 
kezdeményezésre, indián szü-
lők indítottak el, mert a gyere-
keket nyomta ki magából az ok-
tatási rendszer, nem véve figye-
lembe az indián kulturális kü-
lönbségeket. Úgyhogy ebből 
született a disszertáció, abból 
pedig egy könyv. Most már úgy 
kerültem Debrecenbe az Észak-
amerikai Tanszékre azért hív-
tak, mert kellett egy „indiános”, 
mert van kanadista, ausztrál 
őslakosokkal foglalkozó, van 
mexikói és pont még őslakos 
kultúrával foglalkozó nem volt. 

Ez az egyetlen intézmény az or-
szágban, ahol a képzésben he-
lyet kapnak az őslakos kultúrák 
és irodalmak.

– Egy interjúban nyilván nem 
lehet összefoglalni, de hogy lát-
ja, milyen helyet foglalnak el az 
indiánok az amerikai társada-
lomban, annak ellenére, hogy 
urbanizálódtak? Én valahogy 
mindig különálló népcsoportnak 
láttam őket.

– Nem is akarnak ők integ-
rálódni, legalábbis úgy nem, 
ahogy annak idején a feke-
te polgárjogi mozgalom ezt cé-
lul tűzte ki. Mindenképp meg 
akarják őrizni az identitásukat, 
még akkor is, ha harmadik ge-
nerációs urbánusok. Egyre erő-
sebbek, úgy létszámban, mint 
politikában. Az is fontos, hogy 
ott ülnek az Egyesült Államok 
ásványkincs készletének 45%-
án. Ebben benne van az olaj, a 
gáz, az urán.

– Már úgy, mint üzletembe-
rek, vagy a rezervátumok?

– A rezervátumok. A kor-
mány nem tudta annak idején, 
hogy milyen földre kényszerí-
ti ezeket az embereket. Akkor 
még nem voltak jogászaik, most 
már vannak. Most már van-
nak kaszinóik, amelyekből lehet 
annyi pénzre szert tenni, hogy 
meg lehessen fizetni a legjobb 
szakértőket. Ma már komolyan 
kell velük számolni.

– Nem tudom, hogy Euró-
pával lehet-e párhuzamot von-
ni, mert nyilván ez politikától, 
gazdaságtól és kulturális beren-
dezkedéstől is függ. Ez a hely-
zet egyfajta autonómiát jelent a 
számukra?

– Próbálkoznak, mert a hat-
vanas évektől kezdve – hetven-
től meg már törvényileg is –  az 
úgynevezett Self-determination 
és sovereignty nagyjából ennek 
felelne meg az európai koncep-
cióban. De! Nyilván ez nem így 
működik. A több száz éves el-

nyomás, kizsákmányolás, rab-
lás és kulturális, fizikai népir-
tás után nem fog az egyik nap-
ról a másikra menni, de most 
ez a cél. A rezervátumok önálló 
politikai egységek, semmi kö-
zük nincs az államhoz, amiben 
földrajzilag jelen vannak. Az 
Egyesült Államokkal gyakorla-
tilag, mint egy külföldi állam-
mal tárgyalhatnak. A kérdés 
másik oldala pedig az, hogy az 
indián populáció hatvan-het-
ven százaléka városban él és ezt 
a vonalat már nem tudják kép-
viselni, de megvannak ezek a 
gyökerek.

– Végezetül, ha valakit érde-
kel ez a témakör, ha tanulni sze-
retne erről – hova menjen, mi-
lyen vonalon induljon el? Gon-
dolom Önt is megkeresheti...

– Igen, mert most úgy tu-
dom, hogy Magyarországon 
nincs rajtam kívül más, aki a 
mai indián közösségekkel fog-
lalkozik. Ha valaki komolyan 
erről akar tanulni, annak jön-
ni kell a Debreceni Egyetem 
Észak-amerikai Tanszékére. 
Egyébként még hobbi szinten is 
érdekes meglátogatni a törzsek 
honlapjait, mert nagyon sok új 
dolgot meg lehet tanulni. Túl 
vagyunk már Kevin Costneren 
és a Farkasokkal táncolón – bő-
ven. Az a célom, hogy lássuk, 
hogy ez egy élő nép és nem fel-
tétlenül az előbb említett film 
szereplői – bár nagyon szép és 
romantikus – de azzal ott pon-
tot is tehetnénk a történetük 
végére. Ellenben itt vannak és 
sok mindent tanulhatunk tőlük 
akár az idősekkel, akár a más-
sággal való viszonyt, a közös-
ségi létet, az egymás támogatá-
sát akkor is, amikor egy kilenc 
milliós nagyváros kellős köze-
pén élnek mondjuk tizenkét-
ezren. Az oktatásban minden-
képp sokat tanulhatunk tőlük.

-dh-

„Túl vagyunk már a Farkasokkal táncolón”
- Beszélgetés dr. Szathmári Judit egyetemi adjunktussal -
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Több mint 1,2 tonna tápado-
mányt kaptak az elmúlt héten 
a karcagi állatvédők. A jelen-
tős adományt Mészáros Dóra 
playmate, Playboy címlaplány 
hozta le Karcagra.

- Megmondom őszintén, 
minden évben szoktunk szer-
vezni gyűjtést menhelyállatok 
részére. Tavaly már segítettem 
a karcagi állatvédőknek kutya-
ólak vásárlásában. Most, hogy 
jön a tél, úgy gondoltam, hogy 
az év közben nálam összegyűlt 
tápadományt hozzuk le. Ezt 
Aradi Nóri barátnőmmel közö-
sen gyűjtöttük, s így érkezett az 
adomány Karcagra.

- Bár Karcagon tavaly nem 
jártam, de a kutyaólak vásár-

lásának segítése 
óta Nemes Tíme-
ával tartom a kap-
csolatot és ígérem, 
jövünk még ado-
mánnyal ide - ígérte 
Mészáros Dóra, aki-
nek a veresegyhá-
zi medveotthon és a 
Fehérkereszt Állat-
védő Liga segített le-

hozni az egy tonna adományt.
- Meddig lesz elég az egy ton-

na táp? - kérdeztük Medgyesi 
Tibornétól, a Kunkarcagi Állat-
védők Egyesületének vezetőjétől.

- Az egyesület most 200 ku-
tyáról gondoskodik, 131 van a 
telepen, a többi pedig családok-
nál van kihelyezve. A mai táp-
adomány mintegy 2 hónapra 
lesz elegendő. Naponta főzünk 
a kutyáknak az áruházaktól ka-
pott adományból, s ehhez na-
ponta 2 zsák tápot is belekava-
runk. A lakosságtól nagy sze-
retettel fogadunk továbbra is 
mindenféle adományt, legyen 
az táp, meleg takaró, konzerv, 
forgács.

DE

Adomány a kutyásoknak

A helyes fogápolás, szájápolás 
fontosságát hangsúlyozta az a 
vetélkedő, amit a Fogászati Hó-
nap jegyében hirdetett meg a 
Déryné Kulturális Központ. Az 
Ifjúsági Ház nagytermében – 
november 5-én délután – meg-
rendezett eseményen a Györffy 

István, a Kiskulcsosi és az 
Arany János Általános is-
kolák tanulói elevenítették 
fel a fogakkal, a fogápo-
lással kapcsolatos tudni-
valókat. A rendezők első-
sorban az ismeretszerzést 
kívánták segíteni, ezért a 
csapatokat többféle feladat 
(plakátkészítés, tájékoz-
tató kiselőadás, a fogápo-

lással kapcsolatos jelenet stb.) 
várta. A pontozóbírák szép tel-
jesítményeket értékelhettek. A 
legjobb eredményt az Arany Já-
nos Iskola tanulói érték el, mert 
csapataik a 3-4. osztályosok és 
az 5-6. osztályosok korcsoport-
jában is az első helyen végeztek.

Fogas kérdések

Az idén sajnos elmarad a 
hagyományosan ősszel meg-
rendezett középiskolák bör-
zéje, ami az általános iskolák 
pályaválasztóinak mutatta be 
a helyi, illetve a közelibb és 
távolibb középiskolák képzé-
si kínálatát, s adott tanácsot, 
ötleteket, fogódzót a tovább-
tanuláshoz. A tucatnyi in-
tézményt felvonultató börzét 
nem tudjuk pótolni, de követ-
kező lapszámainkban bemu-
tatni a három helyi középis-
kola profilját.

A város legrégibb, a 17. szá-
zadban alapított oktatási in-
tézménye a Karcagi Nagykun 
Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola, 
amely – ismét mint református 
tanintézmény – a hatodik tan-
évet kezdte meg 2014. szeptem-
ber 1-jén.

- Pedagógiai tevékenysé-
günk az állandóság és a válto-
zás jegyében történik – mond-
ja az itt végzett szakmai mun-
káról Juhászné Zsadányi Erzsé-
bet igazgató. - Új kihívásoknak 
kell megfelelnünk. Elkötelezet-
tek vagyunk a minőség iránt, 
igényességet várunk el az is-
kolai munka minden szerep-
lőjétől. Ehhez feltétel a jól fel-
készült, nyitott pedagógus és a 
befogadó, tanulni akaró tanu-
ló. Célunk ugyanis, hogy kor-
szerű, a piacgazdaság igényei-
nek megfelelő tudást közvetít-
sünk a diákoknak.

Az intézményben gimnázi-
umi és szakközépiskolai kép-
zés folyik. Kiemelt jelentőség-
gel bírnak az angol nyelv és 

a természettudo-
mányok (biológia, 
kémia, matemati-
ka, fizika) oktatása, 
de általános gim-
náziumi képzésre 
is lehetőség van. Az 
egészségügyi szak-
középiskola mel-
lett még érettségire 
épülő gyakorló ápo-

ló és ápoló képzés is folyik. Az 
angol nyelv oktatását évek óta 
angol anyanyelvű (amerikai) 
tanár segíti. Az elmúlt tanév-
ben többen felsőfokú és/vagy 
középfokú nyelvvizsgát tettek 
angol nyelvből, kevesebben né-
met nyelvből, latin nyelvből és 
orosz nyelvből. Ezeknek a bi-
zonyítványoknak nagy érté-
ke van a továbbtanulás szem-
pontjából. Ehhez hasonlóan 
különösen fontos, hogy a kö-
zépszint mellett emelt szin-
tű érettségire is felkészítjük az 
érdeklődő diákokat. Legtöbb 
felsőoktatási intézmény emelt 
szintű érettségi eredményt kér 
a jelentkezőtől.  

 Az előző tanév végi érett-
ségi átlageredmény a legtöbb 
tárgyból jobb volt az orszá-
gos átlagnál. A végzettek 90 
%-a bejutott valamelyik felső-
fokú tanintézetbe, legtöbben 
természettudományos pályát: 
mérnök (vegyész, gépész, vil-
lamos), gazdaságtudományi, 
egészségügyi, illetve agrárpá-
lyát (agrármérnök, környezet-
gazdálkodási szakember) vá-
lasztottak, a tanárit mindössze 
három tanuló választotta. Az 
ápoló szakon 13 tanuló végzett, 
valamennyien munkába is áll-
tak. Az iskolába szakkörök, di-
ákkörök és sportkörök szolgál-
ják még a tehetséggondozást. 
A tudományos diákkörök tag-
jai országosan is jó eredmé-
nyeket értek el, többek között a 
Természet Világa folyóirat pá-
lyázatán, a Kutató Diákok pá-
lyázatán, a csurgói diák kon-
ferencián, a World Skill ápo-

ló szakma válogató versenyen. 
Kiemelkedő tanulmányi (és 
sport-) sikereinkről már koráb-
ban ezen újságban hírt adtunk.

-A fenntartónk, a Karca-
gi Református Egyházközség - 
személy szerint Nt. Koncz Ti-
bor elnök-lelkész úr - minden 
segítséget megad a munkánk-
hoz, az eredményeinket pedig 
személyre szólóan elismeri és 
jutalmazza. Például anyagilag 
támogatja a különféle utazáso-
kat, kirándulások, illetve a ver-
senyek költségeit (utazás stb.) 
is átvállalja.  Már a fűtési sze-
zon kezdetekor érezzük ked-
vező hatását annak a KEOP-os 
energetikai korszerűsítésre irá-
nyuló pályázati beruházásnak, 
amit a fenntartó nyert és meg-
valósított az idén.

A jól felszerelt szaktanter-
mek mellett tornaterem, kon-
dicionáló-szoba és sportpá-
lya is a tanulók rendelkezé-
sére áll, ugyanis jelentős az 
iskola sportélete. A diákok ké-
zilabdában, röplabdában, ko-
sárlabdában és atlétikában ér-
tek és érnek el országos ered-
ményeket. Az egyéb isko-
lai programok között meg kell 
említenünk a sikeres gólyana-
pokat, a szalagavatót, a balla-
gást, az intézmény svájci, szlo-
vákiai és erdélyi kapcsolata-
it, az ide tett kirándulásokat és 
tanulmányutakat. Jól működik 
a közösségi szolgálat, a diák-
mozgalom, népszerű a Refi in-
ternetes diákújság. 

Az iskola mindennapjaiba 
tartozó reggeli áhítatok, az ün-
nepélyes fogadalomtétel, a he-
ti hittanórák és a csendes na-
pok élményén túl a református 
szellemiség része az önkéntes 
munka, amelynek célja, hogy 
kialakuljon a fiatalok társadal-
mi érzékenysége, és a segítő-
készség, amelyek „birtokában” 
nagyobb felelősséggel végzik 
majd a mindennapi munkáju-
kat.

Elek György

Pályaválasztás - Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola

Megnyitása óta nagy nép-
szerűségnek örvend Karcag 
karácsonyi vására, a sétáló ut-
cán mindig december kezde-
tével megnyíló Aranykapu. 
A városközpontnak sajátos, 
meghitt hangulatot kölcsön-
ző téli vásárt az idén is meg-
szervezik – tudtuk meg Mol-
nár Páltól, a Városgondnokság 
vezetőjétől.

A Városgondnokság az év 
folyamán – a korábban fel-
merült igényeknek eleget téve 
– olyan járdabejáratokat ala-
kított ki, amelyeken a terület 
mikrobusszal is megközelít-

hető lesz, segítve ezzel az áru-
mozgatást. A sétáló utca két 
oldalán az idén is az árusok 
sátrai alkotnak majd utcát, de 
igény szerint az önkormány-
zat által készíttetett fabódék is 
rendelkezésre állnak.

- Igazi, sokszínű vásári kí-
nálatot szeretnénk – hangsú-
lyozta Molnár Pál. - Ezért a 
kézműves termékek készítő-
it és az iparcikkek eladóit, for-
galmazóit egyaránt várjuk.

Az érdeklődő árusok a Vá-
rosgondnokság illetékes mun-
katársaitól kaphatnak bővebb 
felvilágosítást.

Lopás Kunmadarason
A Karcagi Rendőrkapitány-

ság lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást S. Tibor 
kunmadarasi lakos ellen. A je-
lenleg rendelkezésre álló ada-
tok szerint a 23 éves férfi az 
elmúlt napokban többször is 
bemászott egy kunmadarasi 
családi ház udvarára, hogy 
onnan különféle autóalkatré-
szeket vigyen el. Az első alka-
lommal magával vitte az ud-
varon álló személygépkocsi 
hűtőradiátorát. Mikor újból 

visszatért az ingatlan udva-
rára, a tulajdonos tetten érte 
és azonnal értesítette a rend-
őrséget. A kiérkező rendőrök 
elfogták a férfit és bűncse-
lekmény elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt elő-
állították a Kunmadarasi 
Rendőrőrsre, ahol gyanúsí-
tottként kihallgatták.

Mobiltolvaj 
Kunhegyesen

A Karcagi Rendőrkapi-
tányság eljárást indított lo-

pás vétség lekövetésének 
megalapozott gyanúja mi-
att H. Ernő kunhegyesi la-
kos ellen. A 26 éves férfi 
2014. november 4-én 12 óra 
30 perc körüli időben be-
ment egy kunhegyesi csalá-
di házba, ahol betört két ab-
laküveget, összetört egy tá-
nyért, majd egy mobiltele-
font magához véve távozott. 
A nyomozók a beszerzett 
adatok alapján azonosították 
és gyanúsítottként kihallgat-
ták a jogsértőt a Kunhegyesi 
Rendőrőrsön.

December elején ismét nyílik az Aranykapu
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2014. október 11-én Kunhe-
gyesen rendezték meg 16. alka-
lommal a JÁSZKUN VILÁG – 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti 
Szemle megyei elődöntőjét.

Iskolánkat a 8. osztályos 
Kurucz Aletta versmondás-
ban, Bakó Irén 7. osztályos ta-
nuló ének kategóriában kép-
viselte. Szereplésüket egy-egy 
szép oklevéllel jutalmazta a 
zsűri, és továbbjuttatta Bakó 
Irént a megyei döntőre.

Évek óta Martfű ad otthont 
e programnak, melyre október 
18-án került sor. 

Öröm volt számomra, hogy 
kedves volt tanítványom, Már-
ki Szabina, a középiskolában is 

tovább foly-
tatja a vers-
mondást, így 
részese lehe-
tett e neves 
eseménynek.

A 40 pro-
d u k c i ó b ó l 
nehéz volt 
eldöntenie a 
zsűritagok-
nak, kinek 

ítéljék a díjakat.
Ez évben rendhagyó módon 

Nívódíjakat, a Zsűri és Martfű 
Város Különdíjait osztották ki 
a tehetséges versenyzőknek.

Iskolánkból Bakó Irén két 
éven keresztül Nívódíjban ré-
szesült, ez évben a Zsűri Kü-
löndíját hozhatta haza.

Köszönöm diákjaimnak a 
lelkiismeretes felkészülésüket, 
helytállásukat, további szép 
sikereket kívánok számukra!

Horváthné Pandur Tünde Róza
felkészítő tanár

Karcagi Általános Iskola és 
AMI Kiskulcsosi Általános Is-

kolai Tagintézménye

JÁSZKUN VILÁG – Gyermek és 
Ifjúsági Művészeti Szemle

A Karcagi Nagykun Refor-
mátus Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola 30 di-
ákja és 3 tanára október 23-án 
együtt emlékezett a forradalom 
hőseire Kalotaszentkirályon az 
Ady Endre Szórványkollégium 
diákjaival és tanáraival.

Október 22-én reggel in-
dultunk útnak Kalotaszeg fe-
lé. Nagyváradon megtekin-
tettük a Várat, ahova már be-
jutni sem volt egyszerű, mivel 
a felújítások miatt nem akar-
tak beengedni bennünket. A 
vár udvarában viszont egy ma-
gyar régész összefoglalta szá-
munkra a vár több száz éves 
történetét. Csucsán megáll-
tunk a Boncza-kastélynál és 
megtekintettük az Ady-emlék-
házat. Délután érkeztünk meg 
Kalotaszentkirályra, ahol az is-
kola kollégiumában illetve a re-
formátus egyház vendéghá-
zában foglaltuk el szállásun-
kat. Rövid pihenő után ismer-
kedtünk a faluval: megnéztük 
az Ady-emlékházat, ahol sok-
kal több információt kaphat-
tunk Adyról, mint Csucsán. Le-
ültünk mi is Ady hársfája alá, 

ahol A Kalota 
partján című 
vers született. 
A református 
t e m p l o m b a n 
meg ismer t ü k 
a kalotaszegi 
templomok jel-
legzetessége-
it. A bőséges és 
finom vacso-
ra elfogyasztása 
után a helyi gyerekek táncház-
ba invitáltak bennünket. Elő-
ször kalotaszegi és mezőségi 
táncokból tartottak bemutatót, 
majd párokban néhány lépést 
és forgást is elsajátíthattunk, 
a fiúk a legényessel, a lányok a 
csujogatással ismerkedtek.

Másnap Magyarvalkó re-
formátus templomához mász-
tunk fel, ahol a tiszteletes 
úr nagyon figyelemfelkeltő-
en mutatta be a templomot, 
Magyargyerőmonostor temp-
lomkapujában pedig még Szent 
László-pénzt is gyűjthettünk. 
Körösfőn a maradék zsebpén-
züket költhették el a gyere-
kek. Ebéd előtt az iskola meg-
emlékezésén vettünk részt. A 

kalotaszentkirályi gyerekek 
műsorába nagyon szépen beil-
lett Faludy György 1956, te csil-
lag c. verse, amit Fátyol Norbert 
10. B, valamint Márai Sándor 
Mennyből az angyal c. költemé-
nye, amit Törőcsik Gabriella 11. 
B osztályos tanulónk adott elő.

A két nap hideg és borongós 
időjárását a helyiek meleg ven-
dégszeretete feledtette velünk. 
Az utazás költségeit a Rákóczi 
Szövetség Diákutaztatási pályá-
zatán nyertük, a szállás és étke-
zés pedig a Karcagi Református 
Egyházközség és a református 
gimnázium támogatása volt. 
Köszönet érte!

Nagy Éva
szervező pedagógus

Emlékezés a forradalom és szabadságharc hőseire

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karca-
gi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége aktuá-

lis állásajánlatai:

 - Építőipari segédmunkás (Karcag)
 - Kőműves (Karcag)
 - Szobafestő (Karcag)
 - Ács-állványozó, bádogos, tetőfedő (Karcag)
 - Gépi varró (Kisújszállás)
 - Bér- és munkaügyi előadó (Kenderes)
 - Könyvelő raktáros (Kenderes)
 - Szobaasszony (Berekfürdő)
 - Kubikos (Hortobágy)
 - Lakatos (Túrkeve)
 - Betanított lakatos (Túrkeve)
 - Szobafestő (Túrkeve)
 - Hegesztő (Túrkeve)

Érdeklődni és jelentkezni személyesen a kirendeltségen 
(5300 Karcag, Madarasi út 27.), telefonon (59/500-350) vagy 
e-mailben (szolnokmmkkarcag@lab.hu) lehet.

Az állásajánlatokról további információk találhatók a 
Virtuális Munkaerőpiac Portálon: https://vmp.munka.hu/

Felhívás!

A Városi Önkormányzat Vá-
rosgondnoksága idén is meg-
rendezi az Aranykapu Karácso-
nyi vásárt Karcagon a Kossuth 
téri sétányon 2014. december 1. 

és 31. között. Kérjük az árusokat, hogy legkésőbb 2014. no-
vember 27-ig jelezzék személyesen a Városgondnokságon

Szántó Lászlónénak (Karcag, Villamos u. 109.), hogy 
mennyi területet igényelnének.

Területek kiosztása a befizetés sorrendjében történik.
A helyfoglalás díja: 2100,-Ft/m2/hónap(bruttó).
A megállapodások megkötése: folyamatos.
Megjelenési forma egységesen: zöld ponyvasátor.
A megállapodás időpontjában kérjük a helyfoglalás díját 

befizetni.
A hely kijelölése: 2014. november 28. (péntek).

Molnár Pál
V.Ö.Városgondnokság igazgatója

Meghívó
A Madarász Imre Egyesített Óvoda nevelőközössége tisz-

telettel meghívja Önt és kedves családját 2014. november 
21-én, pénteken 15:00 órakor kezdődő OVI-GÁLÁRA 
mely a Déryné Kulturális Központ földszinti színháztermé-
ben kerül megrendezésre.

A gálán városunk valamennyi óvodája gyermekműsort 
ad elő.

A rendezvényre belépőjegyek az óvodákban térítésmente-
sen igényelhetők.

FELHÍVÁS I. ÉS II. 
VILÁGHÁBORÚS 

TÁRGYAK GYŰJTÉSÉRE!

A Déryné Kulturális Turisztikai 
Sport Központ és Könyvtár kiállí-
tást tervez az I. és II. világháború 
emlékeiből.

Szeretnénk kérni a lakosság se-
gítségét az I. és II. világháborúval 
kapcsolatos:

tárgyak, képeslapok, tábori le-
velezőlapok, magánlevelezések, 
könyvek, emléktárgyak, fotók, do-
kumentumok, térképek, harcté-
ri rajzok, vázlatok, hadművele-
ti térképek, katonai felszerelé-
sek: csajka, szíjak, sapkák, ruhák, 
fegyverek, népfölkelők igazolvá-
nyai, fotói, tárgyai, hadifogolytá-
bori emlékek, ott készített tárgyak, 
haláleseti értesítő, nyakban függő 
fémtokos személyi azonosító, ha-
lotti anyakönyvi kivonatok, s min-
den 1914-1918 és 1939-1945 közöt-
ti időszakhoz kötődő relikvia, pl.: 
hadikölcsönkötvény, korabeli pénz, 
bélyeg, bélyegzőlenyomat, plaká-
tok, érmek, kitüntetések, fronthar-
cosokhoz kötődő tárgyak, képek, 
korabeli újságok, kiadványok gyűj-
tésében, kiállíthatóságában.

Hangsúlyozottan kérjük azok je-
lentkezését, akiknek Karcaghoz kö-
tődő emléktárgyai vannak! 

Elérhetőségeink: Csokonai Könyv-
tár (Karcag, Püspökladányi út 11.)

Érdeklődni a következő telefon-
számon lehet: 59/503-152.

VILÁGJÁRÓK SOROZAT 

3. ELŐADÁSA
2014. november 21-én 

(pénteken) 17:00 órától 
FAZEKAS RÓBERT uta-
zási élményei az Egyesült 
Államok nyugati partvidé-
kéről.

Helyszín: Ifjúsági Ház – 
Csokonai Könyvtár emele-
ti nagyterme (Karcag, Püs-
pökladányi u. 11.)

Minden érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Kunhalom Polgári 
Kör

November 17-én 17 órá-
tól a Déryné Kulturális 
Központban a kör összejö-
vetelén Szűcsné Gáspár Ida 
vetített képes előadására 
kerül sor, amelynek címe: 
Szentpétervár - Moszk-
va között hajóval az Arany 
Gyűrű városain át.

Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt!

V. Gy.
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HIRDETMÉNYEK

Anyakönyv
Születés

Fodor Dóra – Simon István
Kg., Bercsényi u. 59. 

Soma

Halálozás
Kádár Mihály
 Karcag (1984.)

November 15. szombat
 8 – 13 óráig Berek Patika 

– Kiss A. utca

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 16. vasárnap
 9 – 12 óráig Oroszlán 

Gyógyszertár – Kórház 

utca

November 22. szombat
 8 – 13 óráig Betánia – 

Széchenyi sgt.

 9 – 20 óráig Alma 

Gyógyszertár – Tesco

November 23. vasárnap
 9 – 12 óráig Pingvin 

Patika – Kossuth tér

A fenti időpontokon túl 

sürgős esetben egészségügyi 

ellátás a Háziorvosi ügyeleten 

(Karcag, Széchenyi sgt. 27.)

Gyógyszertári 
ügyelet

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre és esetleges 
ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

November 15-16. Dr. Dániel Mihály Kg., Sport u. 13. Tel.: 06/30-205-3260.
November 22-23. Dr. Domán György Kg., Ady E. u. 58. Tel.: 06/30-434-5950.

2014. november 14. péntek

18.00 Műsorajánlat
18.05 Karcagi tükör
 Kazak delegáció Karcagon
19.05 Nagykunsági Krónika
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dr. Fazekas Sándor  
 földművelési miniszter
 Téma:Választási eredmények
 Karcagi Hírek
 - Sportnap a Szentannaiban
 - Diákönkormányzat választás
 - CKÖ alakuló ülése
 - Fürdő Kultúra napja
 Háttér
 - Vendég: Plósz Csilla
 - Téma: új vezető az iskolák élén
20.20 Márkus Ica Jubileumi műsora 1.rész

2014. november 18. kedd

18.00 Műsorajánlat 

18.05 Jöjjetek Hozzám - Református  

 istentisztelet 2014.11.02.

19.20 Karcagi hírek

19.50 A Hit Szava - Római katolikus 

szentmise 2014.11.16.

20:40 Karcag Sport: Karcagi SE - Szajoli  

 KLK Megyei I. osztályú bajnoki  

 labdarúgó mérkőzés

2014. november 20. csütörtök

18.00 Műsorajánlat

18.05 Gyermekpercek

18.30 Nótacsokor

19.00 Kulturális ajánló

19.05 Nagykunsági Krónika

 Aktuális kérdések

 Karcagi hírek

 Rendőrségi információk

 Háttér

20.20 Márkus Ica Jubileumi műsora 2.rész

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Nézze Ön is a műsorunkat az interneten 

a www.karcagtv.hu oldalon, 
itt válogathat kedvére korábbi híradásainkból is

Közlemény
A Karcagi Római Katolikus Egyházközség életében külön-

leges szép esemény történt 2014. november 2-án a vasárnapi 
szentmise végén. Gulyás Zsolt plébános úr Ferenc pápa által 
adományozott apostoli áldást adott át Sípos Antal tanár úr-
nak, képviselő-testületünk világi elnökének 70. születésnapja 
alkalmából munkája elismeréseként. Plébános úr és a közös-
ség tagjai személyesen gratuláltunk a plébánián a jubilánsnak.

Dr. Hargitai Gáborné Karcag

Gombász szakkör
A Csokonai Könyvtárban (volt HEMO) gombász szakkör 

indult, melyhez várjuk a csatlakozni vágyók jelentkezését.
A foglalkozásokat keddenként 17 – 18 óra között tartjuk.
Ismertetésre kerülnek Magyarország területén fellelhető 

fontosabb ehető és mérges gombák (mintegy 200 faj), külö-
nös tekintettel a környékünkön előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felüliek jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet a 06/30-325-7724-es telefonszámon, 

vagy a fenti időpontban a helyszínen.

Tisztelt Szülők!
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Györffy István Általános Iskolai Tagintézménye Iskolakós-
toló címmel komplex tevékenységsorozatot indít nagycso-
portos óvodásoknak.

A program célja, hogy a gyermekek megismerjék az isko-
lai élet „titkait”.

Az első foglalkozás időpontja: 2014. november 19. (szer-
da) 16:30 óra, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő gyer-
mekeket és szüleiket a Kossuth tér 4. szám alatt. Mindent 
tudni akarok! Ismerkedés az iskolai élettel, a tanító nénik-
kel (színes ceruzát hozz magaddal!).

A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni!
Érdeklődni lehet: 59/513-435-ös telefonszámon.
Kapcsolattartó: Borsosné Herczegh Judit munkaközös-

ség-vezető.

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által enge-

délyezett 2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes 
adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre. 

2014. október 20. és december 7. között kerül sor a háztartások 
életkörülményeinek feltárását célzó, a Háztartások pénzügyeire 
és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvételre. 

Az európai felméréssel kapcsolatos részletes leírás a www.
ecb.europa.eu/home/html/researcher_hfcn.en.html inter-
netes oldalon található.

Az adatfelvételre kétféle módon: interneten, illetve kérde-
ző személyes közreműködésével lehet válaszolni.

Információkérés, kapcsolatfelvétel: 
„Miből élünk?” felmérés 

Honlap mibolelunk.ksh.hu
E-mail cím mibolelunk@ksh.hu
Telefonszám 06-80-200-766 ingyenes zöldszám 

(H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)
A kérdőívet kérdező segítségével kitöltő háztartásoknak 

ajándékként egy 1000 Ft összegű Erzsébet-utalvánnyal mon-
dunk köszönetet, míg az Interneten válaszoló háztartások 
között összesen 10 darab iPad mini táblagépet sorsolunk ki. 

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, 
összesítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használjuk fel. 

Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hivatalos igazol-
vánnyal rendelkeznek. Kérem, segítse munkájukat!

Debrecen, 2014.09.02

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 

Akácliget fürdő gyógyászati részlegén októ-
ber 20. – december 31. között a kúracsoma-
gokat további szolgáltatásokkal bővítettük, az 
eredeti ár megtartása mellett.

- Mindenki, aki gyógyászati kezeléseket 
vesz igénybe, a kezelések napjain továbbra is ingyenesen hasz-
nálhatja a fürdő egész területét - a wellness részleg kivételével.

- A kúracsomagok a meghirdetett időpontok között, a 15 
komplex kezelésen felül tartalmaznak további 5 alkalomra 
szóló fürdőbelépőt, valamint 3 frissítő masszázst.

Reumatológiai szakrendelésünk minden szerdán 8:00 - 16:00-
ig és minden pénteken 7:00 - 15:00-ig várja kedves vendégeit.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszíro-
zott szolgáltatásaink elérhetőek minden hétköznap 8:00 – 
16:00-ig az alábbi árakon:

 - medencefürdő 256 Ft
 - gyógyvizes kádfürdő 75 Ft
 - súlyfürdő 84 Ft
 - szénsavas kádfürdő 130 Ft
 - orvosi gyógymasszázs 208 Ft
 - víz alatti vízsugár masszázs 115 Ft
 - víz alatti csoportos gyógytorna 77Ft.

A karcagi lakcímkártyával rendelkező, közszolgálatban dol-
gozó kedves vendégeinknek további kedvezményeket biztosítunk!

További kérdéseikkel keressék bizalommal Buzalkáné Nagy 
Margit és Pádárné Barta Zita kolléganőnket a fürdő gyógyászati 
épületében (Karcag, Fürdő u 3.) vagy telefonon az 59/300-340-
es telefonszámon hétfőtől péntekig 8:00–16:00-ig, illetve a http://
www.akacligetfurdo.hu/gyogyaszat címen és a facebook.com/
akacliget oldalon.
Szeretettel várjuk minden kedves gyógyulni vágyó vendégünket!

Könyv és 
videokazetta vásár!

A Déryné Kulturális, Tu-
risztikai, Sport Központ és 
Könyvtár kiárusítást ren-
dez kiadványaiból és a 
könyvtár állományából ki-
vont videokazettákból ked-
vezményes áron.

A kiárusítás időpontja: 
2014. november 26-28. 10:00 
- 18:00 óra között.

A kiárusítás helye: Ifjúsá-
gi Ház - Csokonai Könyvtár 
emeleti nagyterme (Karcag, 
Püspökladányi út 11.)

A Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépis-
kola 2014. november 20-án 
csütörtökön 8 órától 

NYÍLT NAPOT TART.
Regisztráció 7:30-tól.
Minden érdeklődőt sze-

retettel hívunk és várunk!
Juhászné Zsadányi Erzsébet

igazgató 
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Ingatlan
Karcagon, a városközpontban 130 
m²-es kertes családi ház tulajdonos-
tól alkuképesen eladó. Tel.: 06/70-
300-9730.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 8,5 
M Ft. Tel.: 06 70/310-1751 v. 06/30-
245-7147.
109 m²-es tetőteres, kertes csa-
ládi ház eladó vagy 1,5 szobás pa-
nelre cserélném Karcagon vagy 
Debrecenben, értékegyeztetéssel. 
Tel.: 06/30-857-3805.
Családi ház nagy portával eladó. Kg., 
Vágóhíd u. 2. I.ár: 7 M Ft. Tel.: 59/300-
462.
3 szobás sorházi lakás a fürdőhöz 
közel, reális áron, sürgősen eladó. 
Karcag, Kórház u. 1. Tel.: 06/30-544-
3673.
Tégla építésű társasházi, II. emeleti, 
3 szobás, klímás, egyedi fűtésrend-
szerű lakás garázzsal együtt is eladó. 
Tel.: 06/20-451-8143.
Tiszaderzsen telek áron alul eladó. 
Tel.: 06/30-357-9702.
Karcag központjában 1054 m²-es tel-
ken 145 m²-es tégla építésű, 4 szo-
ba összkomfortos családi ház rende-
zett udvarral, garázzsal, alápincézett 
melléképülettel eladó. Tel.: 06/30-
206-5343.
Karcagon 2,5 szobás 84 m²-es össz-
komfortos családi ház nagy alsó-
épülettel alku képes áron eladó. Tel.: 
06/30-922-8958.
Kis családi ház eladó! Karcag, 
Cserepes u.26. Tel.: 06/59-311-090
Karcagon eladó Kossuth téri III.eme-
leti, 2 szobás, 56 négyzetméteres, er-
kélyes lakás. Tel.:59/311-975, 06/30-
385-4300
Eladó 2 szoba összkomfortos ker-
tes ház akár berendezéssel együtt is. 
Melléképületek, fúrott kút az udvar-
ban. Érd.: Kg., Rába u. 51. (volt SZIM 
lakás).
Karcagon főtérhez, piachoz közel 
712 m²-es telken teljes közművesí-
tett, ipari árammal ellátott, bontás-
ra vagy felújításra ítélt ház eladó. A 
telek alkalmas üzleti vagy ipari tevé-
kenységre is. Érd.: Kg., Kacsóh u. 21. 
Tel.: 06/30-478-2714.

Karcagon, a Kórház u. 1/a. alatt 73 
m²-es, kétszintes, 3 szobás, teher-
mentes lakás eladó. Teljesen felújít-
va: nyílászárók, fűtés, komplett bur-
kolás, festés, tetőszigetelés. I.ár: 9,5 
M Ft. Tel.: 06/30-530-3834.
Karcagon cserépkályhás, gázkonvek-
toros, 1,5 szobás tégla csládi ház sür-
gősen eladó. U.itt cefre van eladó. 
Kg., Ágota u. 27. Tel.: 59/400-802 (8 
óráig, délben, 19 óra után)

Állat
Pulyka, nyúl, kishízó és galambfióka 
eladó!. Tel. 06/30-362-0869
Kopasztott csirke eladó! Vágás min-
den pénteken. Megrendelést csü-
törtök délig szíveskedjenek leadni! 
Karcag, Soós I.u.12., Tel.: 59/311-969; 
06/30-244-5160
Kopasztott kövér kacsa eladó! Vágás 
minden pénteken. Megrendelést 
csütörtök délig szíveskedjenek lead-
ni! Karcag, Soós I.u. 12., Tel.: 59/311-
969; 06/30-244-5160.
Kistestű hízott kacsák megrendel-
hetők kopasztva is Karcagon. Tel.: 
59/311-237 vagy 06/30-287-3662.
11 db 9 hetes malacok eladók. Tel.: 
06/30-470-8186.
Pecsenye liba, tömésre is alkalmas 
kapható. Tel.: 06/20-316-0136.

Üdülés
Berekfürdői apartman kiadó. SZÉP 
kártya elfogadó hely. (Geréné). Tel.: 
06/30-535-4907.

Vegyes
Tr a n s z c e n d e n t á l i s  M e d i t á c i ó ! 
Bontakoztassa ki képességeit. Tel.: 
06/59-313-284, www.tmhirek.hu
Eladó 1 db parabola antenna, 2 db 
grillsütő, fa etetőszék asztallal, autós 
gyermekágy, 5 polcos TV-állvány, au-
tós ülés. Tel.: 59/314-094 (délután).
Eladó 2 db új tölgyfából üveges fa-
ragott fali téka, 1 db új tölgyfa guru-
lós zsúrkocsi, 1 db új Lampart LB 30-
as faláttöréses gázkonvektor, 1 db új 
elektromos 4 csirkés 8260 W 50 Hz 
2200 V kosaras grillsütő, 1 db fekvő 
kondipad súlyok nélkül, 3 db világos 
piros huzatú kagyló fotel, 1 db do-
hányzó asztal, TV asztal, bárszekré-
nyek. Tel.: 06/70-300-9730.

A  B H G  s o r o n  a  N e m z e t i 
Dohányboltban bankkártyás fize-
tés is lehetséges. Nyitva tartás: hét-
főtől péntekig: 5-21 óráig, szom-
bat: 5-22 óráig, vasárnap: 5-21 óráig. 
Tisztelettel: Orvos-Nagy László.

Eladó 2 db kikészített birkabőr, futó-
szőnyegek, elektromos seprű, dísz-
párnák, befőttes üvegek, Panasonic 
TV eladó. Tel.: 06/20-258-8997.

Vásárolok zománcos vizeskannát, te-
jeskannát, vödröket, babafürdető ká-
dat, zsíros bödönt, bekötött boros 
demizsonokat, sózóteknőt, ablakra 
való spalettákat, paraszti fenyőbúto-
rokat, régiségeket, teljes hagyatékot.
Tel.: 06/20-996-1346.

Eladó fekete napraforgó 80 Ft/kg 
áron, zsákonként is. Cserezsák szük-
séges vagy +100 Ft/db. Tel.: 06/30-
812-0396.

Házi turi! Kókusz pólya, 1-2 éves ko-
rú leányka ruhaneműk: body, overál, 
kabát, nadrág, cipő stb., valamint fel-
nőtt ruhák is eladók. Érd.: Kg., Hajnal 
u. 7. Tel.: 06/30-485-5551.

3 kerekű elektromos rokkantkocsi el-
adó. Tel.: 06/30-546-4990.

Édes és erős őrölt fűszerpaprika kap-
ható termelőtől. Érd.: Kg., Rákóczi u. 
13. Tel.: 06/70-943-3479.

Két darab csipkeverő szett egy ki-
sebb és egy nagyobb eladó. Tel.: 
06/20-506-6146.

Kombinált használt hűtő eladó. Tel.: 
59/311-574.

Kóstolóval egybekötött még vá-
sár november 15-én 9 – 15 órá-
ig. Vendégeim egy gyógyteára! 
Ugyanitt kb. 10 mázsa gyepszéna, 
12 bála hereszéna eladó. Érd.: Kg., 
Reggel u. 33. Tel.: 06/30-696-5288.

Két ha szántóföld, fél ha erdő eladó. 
Fodor Istvánné, tel.: 06/70-248-2208.

Eladó tetőcserép, varrógép, szekré-
nyek, ágyneműtartó, új csillár, éjje-
liszekrény. Ugyanitt építési telek el-
adó vagy debreceni lakásra cseré-
lem. Tel.: 06/30-509-8718.
Eladó gyerek szekrénysor, gyerek író-
asztal, pelenkázó, székek, asztalok, 
kerékpárok és egyéb dolgok. Érd.: 
Kg., Tőkés u. 34. Tel.: 59/400-685.
Garázs vásár! Szekrények, rekami-
ék, ágyak, sezlon, fotelágy, aszta-
lok, üvegasztal, fotelok, székek, P4-
es számítógép, szkenner, nyomta-
tó, írógépek, klíma, csillárok, fali-
lámpák, telefon, üzenetrögzítő, fax, 
szgk. Alkatrészek, férfi nadrágok, in-
gek. Nyitva: november 16., 19., 22., 
23., 26., 27., 30-án 10-17 óráig. Érd.: 
Kg., Arany J. u. 13.
Olcsón eladók TV szekrények, éjje-
liszekrények, szekrény, íróasztalok, 
TV, 150 éves bécsi barokk rekamié, 
járókeret, kerekes szék, szobai WC, 
42-es bokacsizma, asztalok, papla-
nok, kések, villák, kanalak, stb. Érd.: 
Kg., Tőkés u. 55. Megtekinthető min-
den héten szerdán 14-15 óráig. Tel.: 
06/30-645-1845.
Garázst vásárolnék a Szent I. sgt. 1-5 
udvarán a garázssor közepe táján. 
Eladó 160x65x10 cm vastag beton 
fedőlap jó állapotban. Tel.: 59/313-
167.
Eladó vasúti 10 db betontalp dara-
bonként is, 1 db régi típusú jó álla-
potban lévő női kerékpár, 2200 W-os 
1440 fordulatú, 3 fázisú villanymotor.
Eladó 2 db 2 ajtós ruhásszekrény, 1 
db Fagor típusú automata mosógép 
– mindkettő újszerű állapotban. Tel.: 
59/311-658 vagy 06/70-310-6050.
Eladó 10 db kerek asztal, 19 db ka-
rosszék, 10 db háttámlás szék, 7 db 
márványos asztal, 10 db bárszék. 
Tel.: 06/20-230-1202. Megtekinthető 
14-17 óráig.

Eladó négyszemélyes (drapp) re-
kamié 26.000 Ft, 72 cm-es Beko 
TV 15.000 Ft, Kétszemélyes kana-
pé (szürke) 25.000 Ft, DVD lejátszó 
16.000 Ft, ágyneműtartó (világos szí-
nű) 16.000 Ft. Tel.: 59/313-414.

Szolgáltatás
Mindenféle javítást, cipzár cserét, fel-
hajtást, méretre munkaruhát, férfi 
szövet és bársony nadrág; bőrkabát 
varrását rövid határidőre vállalom! 
Tel.: 59/887-269
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: 06/70-314-
4403 vagy 06/30-647-7324.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel.: 
06/59-311-477.
Minőségi termelői borok az or-
szág legjobb borászaitól. KARCAGI 
BORHÁZ. Kg., Deák krt. 77. Tel.: 06/30-
928-3073. www.karcagiborhaz.hu 
Pala, cseréptetők át fedése táb-
lás zsindellyel, cseréppel, lindabbal. 
Eres zc s ator nák c s eréje ,  b ádo -
gos munkák végzése garanciával. 
Filagóriák építése, homlokzat festé-
se, hőszigetelése. Azonnali kezdéssel! 
Tel.: 06/20-919-0320.
Tetőmunkákat és javításokat is vál-
lalok. Sütő Kálmán ácsmester. Tel.: 
06/30-584-2767.
VÍZVEZETÉK szerelést, BÁDOGOS 
munkát és JAVÍTÁSOKAT is vállalok. 
Török László. Tel.: 59/313-887 vagy 
06/30-289-5103.
F O D R Á S Z  H Á Z H OZ  I S  M E G Y ! 
Kizárólag hölgyek részére hajvágást, 
dauerolást, hajfestést vállalok! Tel.: 
06/30-447-3918.
Szendrei Üvegező Bt. Üvegezés, kép-
keretezés, műanyag nyílászárók, tük-
rük, redőny, reluxa, szúnyogháló. 
Karcag, Villamos u. 21. Tel.: +36/30-
684-4941.
Középiskolások részére matematika 
korrepetálást vállalok. Tel.: 06/30-325-
7724.
Az Orgonda Agrár Kft. földet bérelne 
és vállal növényvédelmi szaktanács-
adást és szakirányítást. Tel.: 06/30-
785-0690.

APRÓHIRDETÉS

SZERKESZTŐSÉGÜNK A 

HIRDETÉSEK VALÓSÁG-

TARTALMÁÉRT FELELŐS-

SÉGET NEM VÁLLAL!

Hírdessen Ön is 

kedvezményes 

áron a Karcagi 

Hírmondóban! Az 

apróhirdetés

csak 200 Ft*.  
* Az alapár 20 szóig 

értendő.
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SPORT

Kérjük ne feledje!
Lapzárta: 2014. november 17. 

(hétfő) 12 óra

Október 22-én délután a 
szakosztály Papp Béla ut-
cai edzőtermében Kurucz Ist-
ván szakosztályvezető, Dobos 
László polgármester és Kovács 
Sándor, a megyei közgyűlés 
elnöke köszöntötték a tagto-
borzóval egybekötött ügyes-
ségi verseny résztvevőit és a 
népes közönséget. A szakosz-
tály vezetője és vezetőedző-
je ugyanis az utánpótlás biz-
tosítása és a sportág propagá-
lása érdekében felhívással for-
dult az általános iskolákhoz, 
hogy keresik Karcag legerő-
sebb és legügyesebb tanulóját 
a 2004/2005-ös korosztályból. 
A felhívásra több mint hetven 
versenyző jelentkezett, aki-
ket sok szülő, testnevelő tanár 
is elkísért, sőt Plósz Csillát, a 
Karcagi Általános Iskola igaz-
gatóját és több tagintézmény 
vezetőjét is ott láttuk a nézők 
között.

- Azt gondolom, a mai vi-
lágban a televízió, az internet 
és elektronikus játékok vi-
lágában is szükség van arra, 
hogy fizikálisan is fejlődjenek 
a gyerekek, s hogy tehetségü-
ket a sportban is megmutat-
hassák – mondta kérdésünk-
re Kurucz István a szakosztály 
vezetője, aki szerint a rendez-
vény elérte célját. - Örülünk a 
sok jelentkezőnek, az érdeklő-
désnek. Szeretnénk, ha az itt 
megjelent gyerekek közül so-
kan kedvet kapnának ehhez az 
ősi sportághoz és a későbbiek-
ben rendszeres látogatói len-
nének az edzéseinknek, spor-
tolói a szakosztálynak.

A tavaly Szűcs András sze-
mélyében új vezetőedzőt ka-
pott szakosztály továbbra is 

szép eredményeket mutathat 
fel.

- Az évet tagtoborzással in-
dítottam, aminek az ered-
ményeként februárban már 
harmincnyolcan látogatták az 
edzéseket – értékeli a közel-
múlt eredményeit a szakember. 
- Ezzel párhuzamosan komoly 
szakmai munkába kezdtünk, 
aminek részeként régiókban 
versenyeztetjük a gyerekeket. 
Ez „könnyebb” versenyrend-
szert jelent mint az országos. 
Nem vagyok elégedetlen, mert 
egészen kiváló eredménye-
ket mutathatunk fel. Országos 
diákolimpián bajnokunk és 
bronzérmesünk, országos baj-
nokságban pedig második és 
ötödik helyezettünk is lett. Te-
hát összességében négy érmet 
szereztünk és ez jó eredmény-
nek könyvelhető el.

- Az újságban rendszeresen 
olvasható beszámolókból úgy 
tűnik sokat versenyeznek.

- Valóban sok a verseny, de 
persze úgy oldjuk meg, hogy 
nem kell minden gyereknek 
minden hétvégén szőnyeg-
re állni, egy-egy versenyzőre 
két-három verseny jut. Nyil-
vánvalóan senkit sem aka-
runk túlerőltetni, mindenki-
nek van családja és hát tanulni 
is kell. Ezt a mostani toborzást 
eredményesnek látom és örü-
lök annak, hogy ekkora lett az 
érdeklődés. Minden gyerek-
nek meg kell adni a lehetősé-
get, hogy sportoljon. Nem lesz 
mindenkiből bajnok, de min-
denképpen jó fizikumú, ki-
sportolt fiatal válik belőle – ez 
pedig nagyon fontos.

Elek György

Sikeres toborzó a birkózóknál

A Sportcsarnok adott ott-
hont a november 2-ára meg-
hirdetett első karcagi szivacs-
kézilabda tornának, amelyre 
a megye „legügyesebb” csapa-
tait, azaz Törökszentmiklós, 
Mezőtúr, Túrkeve utánpótlás 
szakosztályait hívták meg a 
szervezők.

- Már egy éve dolgozunk 
együtt a gyerekekkel – mond-
ta a nap végén Balog Zoltán, a 

karcagi utánpótlás edzője és a 
torna főszervezője - elérkezett 
tehát az idő, hogy megméret-
tessünk és bemutassuk mit ta-
nultunk eddig.

A karcagiak a lányok cso-
portjában U7-es, a fiúk cso-
portjában pedig U8-as csa-
patokkal léptek pályára. A 
lányok a saját korosztályú 
csapatok ellen nagy gólkü-
lönbséggel győztek, sőt az egy 

évvel idősebbek ellenében is 
mindössze két góllal marad-
tak alul. A fiúk kiegyensúlyo-
zott meccseket játszottak, vál-
tozó eredménnyel. Az U7-esek 
(3 csapatból) ezüstérmesek, az 
U8-asok (4 csapatból) bronz-
érmesek lettek.

- A torna tanulsága, hogy 
nagyon sokat tanultunk az el-
múlt egy évben, az eredmé-
nyeink jók – tehát ugyanolyan 
intenzitással kell dolgoznunk 
tovább, mint eddig tettük – 
összegezte a telt házat eredmé-
nyező sporteseményt az edző.

A lányok U7-es csapatában 
14-en, az U7 és U8-as fiúcsa-
patokban összesen 15-en ké-
zilabdáznak. 2007/2008-as 
születésű lányok még jelent-
kezhetnek, a fiúk közé pedig 
a 2006/2007-ben születetteket 
várják.

Elek György

Szép eredmények születtek

Karcag – Szajol 2:0 (1:0)
Karcag, 200 néző. Jv.: Kiss 

A. Segítői: Csontos D., Kor-
mos B.

Karcag: Agócs, Bukovszki, 
Orosz, Szívós G. (Nagy R.), 
Barnabás, Domokos A., Ku-
pai K., Szívós Gy. (Erdei), 
Domokos R. (Kovács L.), 
Szentannai, Székely, Szőke R.

Edző: Orosz István
A tizenkettedik percben 

Székelyt szabálytalanul sze-
relték 18 m-re a kaputól. A 
szabadrúgást Domokos A. a 
bal alsó sarokba lőtte (1:0). 
A hetvenhetedik percben 
egy karcagi támadás során 
Szentannai 35 m-ről a kapura 
lőtt. A bal felső sarok felé tar-
tó labda a kapus kezéből a há-
lóba pattant (2:0).

Jók: Domokos A., 
Szentannai, ill. Lajkó, Bodnár, 
Bezzeg, Vincze

Orosz István: Gyenge já-
tékkal sikerült megszerezni a 
győzelmet.

Kun Mihály: Szervezetten 
és lelkesen védekeztünk, de 
igazi csatár nélkül gólszerzés-
re nem volt esélyünk.

Jászapáti – Karcag 2:2 (0:1)
Jászapáti, 100 néző. Jv.: 

Bán J. Segítői: Dobos Zs., 
Hallgatt S.

Karcag: Bajusz, Domokos 
R., Orosz, Szőke R., Domokos 
A., Szentannai, Bukovszki, 
Szívós G., Nagy R. (Németh 
M.), Kupai K. (Kovács L.), 
Székely

Edző: Orosz István
A harmadik percben Szé-

kely elhúzott a baloldalon, 
élesen középre adott labdáját 
Bukovszki 5 m-ről a rövid sa-
rokba rúgta (0:1). A hatvana-
dik percben egy középre adott 
beadást Kotuba a jobb sarokba 
rúgta (1:1). A hatvankettedik 
percben Szentannai szabadrú-
gását Domokos A. 8 méterrel 
a kaputól fejjel a hosszú sarok-
ba csúsztatott (1:2). A nyolc-
vanhetedik percben jobbol-
dalról szállt a beadás egy ha-
zai támadás során és az üre-
sen hagyott Ulviczki 10 m-ről 
a jobb sarokba lőtte (2:2).

Jók: Kotula, Ulviczki, 
Somodi, ill. Bukovszki, Do-
mokos A., Szívós G.

Ifjúsági 
mérkőzés

Karcag Szajol 0:1 (0:1)
Karcag: Bajusz, Lázók 

N., Németh M., Kupai D., 
Daróczi, Balogh Cs., Németh 

E., Majláth, Szajkó, Hamar, 
Marton

Cserék: Kabai S., Balogh J., 
Bencsik, Oros, Kónya

Edző: Varga János
Góllövő: Lucza

Jászapáti – Karcag 1:5 (1:2)
Karcag: Oros, Németh E., 

Bencsik, Kupai D., Lázók N., 
Ungi, Marton, Balogh Cs., 
Daróczi, Hamar, Szajkó

Cserék: Kónya, Balogh J., 
Herczeg, Majláth

Edző: Varga János
Góllövők: Balogh Cs. (2), 

Szajkó, Balogh J., Hamar
Varga János: Ezzel a győze-

lemmel a táblázat élére ugrot-
tunk, amit szeretnénk meg-
tartani.

B. I.

Megyei I. osztályú bajnokság

Kedves Olvasóink!

Amennyiben nem kapják 
meg a Karcagi Hírmondót, 
kérjük jelezzék Szerkesz-
tőségünkben személyesen 
(Karcag, Kertész J. utca 2.), 
vagy telefonon a 06/59-312-
415-ös telefonszámon!


